Prosím, věřte nám

Prosím, věřte nám

Rozdělte se do dvojic. Přečtěte si úryvek z článku
z československých exilových novin Čechoslovák.
Následně odpovězte na otázky.
1. Jaký dojem ve vás text vyvolal?
2. Z jakého období článek pochází?
3. Jakou událost článek popisuje?
4. Kdo poskytl informace ke vzniku článku?
5. Obsahuje podle vás článek pravdivé informace?
6. Najděte na mapě místa, o kterých se v článku mluví.
7. Kdo všechno si podle vás mohl článek přečíst? (Byl k dispozici i lidem žijícím na okupovaném území?)

Článek
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Čechoslovák, 21. 7. 1944
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Prosím, věřte nám

Prosím, věřte nám

Přečtěte si následující příběh.
Do rámečku napište, o čem příběh pojednává.

Zaměřte se na následující informace:
1. Kdy se příběh odehrává? Co se v té době dělo v Evropě?
2. Kdo jsou hlavní protagonisté?
3. Odkud utekli?
4. Proč utekli?
5. Co chtěli udělat jako první po svém útěku?

příběh
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Příběh 1

vrbova a wetzlerova
zpráva

Slovákovi Rudolfu Vrbovi bylo 18 let, když se rozhodl, že již déle
nebude snášet rasová nařízení v tehdejším Slovenském státě.
Snažil se dostat přes hranice s nadějí, že se přidá do zahraničních
legií bojujících proti fašismu. Naneštěstí byl zadržen a odeslán do
koncentračního tábora. Do Osvětimi se dostal v roce 1942.
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Oba byli židovského původu.

Prosím, věřte nám

Alfréd Wetzler se narodil ve slovenské Trnavě, kde pracoval jako
dělník. Za sabotáže v cihelně, ve které pracoval, se dostal do
vězení. Jako 23letý byl poslán v roce 1942 do Osvětimi.

Příběh 2

Prosím, věřte nám

Po dvou letech v Osvětimi a okolních táborech se dne 10. dubna 1944 podařilo
Vrbovi i Wetzlerovi z Osvětimi uprchnout.

Jejich cílem bylo předat informace antifašistickým silám o tom, jak tábor
funguje a jakým způsobem jsou v něm zabíjeny tisíce lidí. Doufali také, že díky
svědectví se podaří zachránit maďarské Židy, s jejichž příjezdem do tábora se
v brzké době počítalo.
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Příběh 3

Prosím, věřte nám

Útěk to byl velmi obtížný a nebezpečný. Všude se po nich pátralo.

Za pomoci dobrých lidí, které po cestě potkali, se jim nakonec podařilo dostat
25. dubna až do Žiliny k představitelům židovské obce.
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Příběh 4

Prosím, věřte nám

V Žilině vylíčili svůj příběh. Ze začátku jim nikdo nechtěl věřit. Nikdo si nedokázal
představit, že by bylo možné něco tak hrozného.

Vyslýchali je každého zvlášť, ověřovali informace, potřebovali se ujistit, že to
nejsou podvodníci. Nakonec usoudili, že muži nelžou. Doporučili jim, aby všechny
informace sepsali do jedné zprávy, a slíbili jim, že ji pošlou co nejdříve dál.
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Příběh 5

Prosím, věřte nám

ČESKOSLOVENSKO (EX. VLÁDA V LONDÝNĚ)
10. června - zpráva se dostává představiteli československé exilové vlády
v Ženevě. Ten zasílá dílčí informace ze zprávy týkající se likvidace terezínského
rodinného tábora v Osvětimi-Březince
Od 15. června - informace o terezínském táboře jsou tlumočeny v českém exilovém
rozhlasovém vysílání z Londýna
26. června - rozsáhlejší části zprávy zaslány ze Ženevy do Londýna
21. července - vychází první informace o zprávě a jejím obsahu v exilovém
periodiku Čechoslovák

MAĎARSKO
konec dubna - zpráva odeslána do maďarska
představitelům maďarské židovské obce. zpráva
byla zamlčena a nezveřejněna
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ŠVÝCARSKO
počátek května - odeslána do ženevy, zpráva nedorazila
19. června - objevují se první informace o obsahu zprávy
28. června - částečné informace o zprávě se objevují
ve švýcarských novinách
srpen - zveřejnění celé zprávy v nízkonákladovém periodiku

AMERIKA
od června - do Ameriky přichází první informace
o existenci zprávy a jejím obsahu
konec listopadu - Neúplnou a upravenou zprávu
otiskly některé noviny a deníky

Příběh 6

Prosím, věřte nám

V době útěku Vrby a Wetzlera se ve světě tušilo, že Osvětim a další tábory nebudou jen
pracovními tábory. scházelo však očité svědectví nebo potvrzení, že tyto zprávy jsou
pravdivé. Nebylo mnoho vězńů, kterým by se podařilo z Osvětimi nebo jiných táborů utéct.
V tomto ohledu je právě zpráva Vrby a Wetzlera významná. plného zveřejnění se dočkala až
po válce a stala se jedním ze základních a důležitých dokumentů pro studium druhé světové
války a nacistických zločinů.

Alfréd Wetzler po válce pracoval jako redaktor. O útěku z Osvětimi napsal knihu
CO Dante neviděl. Zemřel v roce 1988 v Bratislavě.
Rudolf Vrba se přidal ještě ke konci roku 1944 k partyzánům. Po válce se
přestěhoval do Prahy, kde vystudoval vysokou školu a stal se odborníkem na oblast
biochemie mozku a výzkum cukrovky a rakoviny. Z Československa v 50. letech
emigroval kvůli komunistickému antisemitismu a mlčení o holocaustu. Nakonec se
usadil v Kanadě, kde v roce 2006 zemřel. O svém válečném osudu napsal knihu
Utekl jsem z Osvětimi.
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Prosím, věřte nám

Rozdělte se do dvojic.
Společně si přečtěte úryvek krátkého textu, který napsal
Rudolf Vrba jako součást předmluvy knihy Utekl jsem
z Osvětimi. V předmluvě vzpomíná na událost, která se mu
stala začátkem 60. let 20. století. Odpovězte na otázky.

1. Jaký měl mlékař postoj k článkům, které napsal o koncentračním táboře v Osvětimi Rudolf Vrba?
2. Proč mlékař zastával tento názor?
3. Jak se k reakci mlékaře postavil Rudolf Vrba?

předmluva knihy
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Rudof Vrba: Utekl jsem z Osvětimi
Předmluva

Prosím, věřte nám

Můj život a práce v Londýně pokračovaly dobře. Jedním z nově získaných návyků bylo, že jsem nechával každé ráno
před odchodem do práce na prahu domu prázdnou láhev od mléka. Do ní jsem vložil papír a na něm pro mlékaře
napsal, kolik vajec, másla, mléka, smetany budu ten den potřebovat. Každou sobotu zaťukal mlékař na dveře a přečetl
mi, kolik mu dlužím, já mu dal šek a on se vrátil do své dodávky o třech kolech. Byl to malý, zdvořilý člověk, který silně
kulhal, ale pohyboval se velmi rychle.
Jedno sobotní ráno, krátce potom, co vyšly v Daily Heraldu mé články, mi řekl: „Omlouvám se pane, ale neměl
byste chvilku? Chtěl bych si s vámi soukromě promluvit.“
Pozval jsem ho dál, posadili jsme se v jídelně a on přešel okamžitě k věci. „Jde o vaše články v Daily Heraldu,“ řekl.
„Chtěl bych vám říct, že se mi strašně nelíbily. Vypadá to, jako by chtěly vyvolat nenávist k Němcům. Řeknu vám to na
rovinu: připadá mi, že jste přišel z Československa, abyste kazil naše vztahy s Němci. Šíříte o nich lži.“
Jeho otevřenost mě překvapila a zeptal jsem se:
„Proč si myslíte, že jsem lhal?“
Řekl jsem to klidně, a to ho odzbrojilo.
„Prosím vás, nemyslete si, že jsem jedním z těch fašistů. Jsem v Labour Party a proti Němcům jsem bojoval, když
to bylo třeba.“ Poklepal si na pravou nohu, na kterou kulhal. Bylo slyšet, že klepe na dřevo. … Můžete mi věřit, že si o
Němcích hitlerovské éry nedělám žádné iluze. Ale to, co říkáte ve svých článcích, je zlomyslné a neuvěřitelné.“
„Proč si myslíte, že je to neuvěřitelné?“ zeptal jsem se.
Chvíli mlčel, a pak řekl: „Něco vám o sobě povím. Mám ženu, která je hodná, ale… dost jednoduchá. Skoro by se
dalo říct, že je hloupá.“
„Moje žena je, jaká je. Ale zkuste jí říct, že někdo chce ublížit našim třem dětem! Vezme sekeru, vezme kuchyňský
nůž a mohli by si něco zkusit! Jen přes její mrtvolu! A to je, jak říkám, hloupá. A vy teď chcete říct, že všichni ti chytří
Židi z celé Evropy vzali své děti za ruce a odvedli je náckům do těch hnusných plynových komor, stovky mil daleko?
Tomu přece nemůžu věřit!“ Nakonec už křičel.
Došlo mi to okamžitě. Ve svých článcích v Herald Tribune jsem vcelku postihl, co se Židům v Osvětimi vlastně
stalo. Nepodařilo se mi ale dobře vysvětlit, jak se to mohlo stát. Uvědomil jsem si, že budu muset napsat knihu, ve které
bych myslícím lidem vysvětlil, co jsem viděl v Osvětimi. Že budu muset detailně popsat celý ten německý podvod, tu
úskočnou, zrádnou a rafinovanou úřednickou práci, která předcházela vulgární, hrubé, vražedné síle. Vysvětlit, že
německá administrativa držela na přísně tajených místech vždy dostatek katů, kteří v dané chvíli udeřili na vyhlédnuté
oběti zákeřně, zpravidla bleskurychle, krutě a bez jakéhokoli slitování – to byla ta konečná, ale důležitá součást celého
systému. Že tedy budu muset popsat všechno, co je na míle vzdáleno zkušenosti a představám mého londýnského
mlékaře…
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Zamyslete se:

Prosím, věřte nám

1. Myslíte si, že byl mlékařův postoj ojedinělý?
2. Co mohlo podle vás vést lidi k tomu, že nevěřili přeživším, kteří se vrátili
z koncentračních táborů?
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Konec hodiny
Test
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Prosím, věřte nám

Líbila se ti hodina?

ZDROJE

Test

Prosím, věřte nám

1. Jak se jmenovali dva uprchlí vězni z Osvětimi, podle nich je pojmenována zpráva, kterou o Osvětimi podali?
A) Rudolf Vrba, Alfréd Wetzler

B) Rudolf Smrk, Alfréd Einstein

C) Rudolf Vrběnský, Alfréd Walter

2. V jakém roce uprchli vězni z Osvětimi?
A) 1942
B) 1939
C) 1944
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VYHODNOTIT
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